
 ادارهٴ سویدن برای حمایت از مطالعات 
 در سویدن.

 برای شما منحیث یک شھروند خارجی

 
در این ورقھٴ اطالعاتی شما در مورد آن 

شھروندان خارجی خواھید دانست کھ 
مستحق بھره بردانی از خدمات مرکز 

سویدن برای حمایت از مطالعات در سویدن 
ند از (مساعدت  ند. این حمایت ھا عبارت ھست

ھای تعلیمی، کارآموزی، حمایت دانش 
آموزان و تمویل مطالعات). بھ یاد داشتھ 

اطالعات موجود در این ورقھٴ باشید کھ 
اطالعاتی، اطالعات عمومی بوده و یک 

 متن حقوقی نمیباشد. 

 ادارهٴ سویدن برای حمایت از مطالعات

ادارهٴ حمایت از  ھنگام ارائھ درخواست بھ 
لعات سویدن،  ادارهٴ ملی  CSNمطا یا 

ا  ی آ مساعدت شاگردان، بررسی میکند کھ 
نین سویدن مستحق دریافت  شما تحت قوا

ادارهٴ حمایت مطالعات سویدن  خدمات 
قانون  یا تحت  آ اینکھ  یا خیر، و  میشوید 

با یک شھروند سویدنی  تحادیھ اروپا شما  ا
یا خیر. اگر ید  ن یا  CSN مساوی بوده میتوا

ادارهٴ ملی مساعدت شاگردان تصمیم بگیرد 
ادارهٴ  کھ شما مستحق دریافت حمایت از 
ا ھم حمایت مطالعات در سویدن میشوید، و ی
با یک  تحادیھٴ اروپا  قانون ا اینکھ تحت 

ید، ما  ن شھروند سویدنی مساوی بوده میتوا
یا شرایط دیگر را  ا نیز خواھیم کوشید کھ 

در رابطھ بھ حمایت دانش اموزان را 
یا نھ!   براورده میسازید 

طبق مقررات سویدن چھ کسی میتواند کھ این حق را 
 بدست بیآورد. 

ممکن شما مستحق بھ دریافت حمایت ھای 
آدارهٴ حمایت شاگردان در سویدن گردید 

درصورتیکھ شما در سویدن زندگی کرده و 

یکی از شرایط را در بخش ھای ذیل تکمیل 
 کنید:

 
اگر شما از یک شھروند سویدنی طفل دارید و شما باھم یکجا 

 زندگی میکنید، شما ممکن مستحق دریافت حمایت 
 از ادارهٴ 

حمایت مطالعات سویدن گردید. شما  
قامھٴ معتبر مبنی بر پی ا ید یک  با وند ھمچنان 

با یک شھروند سویدنی   فامیلی 
 

نجام داده و  ادارهٴ مھاجرت بررسی ا اگر 
پن نیازمند حفاظت شما را  یا ھم  اھنده و 

یا ھم اینکھ بھ شما بخاطر شرایط  دانستھ و 
قامت داده شده باشید، شما  مشخص اجازهٴ ا

ادارهٴ   ممکن مستحق دریافت حمایت از 
 

 حمایت مطالعات سویدن گردید.
ید درانصورت شما   اگر شما پناھجوی ھست

 ح حمایت مطالعات را ندارید. 
تابعیت یکی از کشور ھای  • 

تحادیھٴ اقتصادی اروپایی   اروپایی/ا
ند باشید  یا سویسزرل

 حد اقل برای مدت دو سال در سویدن • 
ید  ا  کار کرده 

با یک دوست بچھ/دختر یکجا •  یا ھم  و 
 زندگی کرده باشید. 

 
ید  با اید، پس  اگر شما در سویدن کار کرده 
نیمھ روز ه برای مدت دوسال حد اقل بگونھٴ 

ید  با این زمان شما  کار کرده باشید. در مدت 
مدت  در سویدن زندگی ھم کرده باشید.

زمان کار شما از ھمان زمانی حساب میشود 
کھ شما برای آخرین بار بھ سویدن رسیده 

ید. ا نده  ید و در سویدن ما  ا
 اشتغال در سویدن• 

 در سویدن وظیفھ داشتن  • 
کار کردن در کمپنی خود تان کھ در • 

 ویدن راجستر شده باشدس
 مراقبت از طفل خود تان کھ کمتر از • 

 ده سال عمر داشتھ باشد
ً کاریابی ثبت شده  •  اداره بحیث بیکار در 

 باشید
 سھمگیر در اموزش ھای بازار کاری • 
لعھ در مرکز زبان سویدنی برای  •  مطا

یا ھم تعلیمات بھ sfiمھاجرین یا ( ) و 
صنف دورهٴ  زبان سویدن در باالترین

تدائیھ. ب  ا
زمانیکھ شما مساعدت پولی دورهٴ  • 

مریضی، پول فعالیت و یا ھم مساعدت 
ید. ینھا داشتھ ا ا  ھای پولی مشابھ بھ 

 
اگر شما با یک شھروند سویدنی عروسی 

اید و یا ھم یکجا زندگی میکنید، شما  کرده 
با ھم دیگر حداقل بھ مدت دوسال در  ید  با

مدت کوتاه تر  سویدن زندگی کرده باشید.
با ھم  ھم قبل قبول است اگر شما چھار سال 

زندگی کرده باشید، و در این مدت یکسال 
را در سویدن سپری کرده باشید، و یا ھم 

پیوند مدام  اگر اطفال مشترک داشتھ باشید. 
نید این پیوند را  با سویدن، شما نیز میتوا

با یک شھر یآورید اگر  وند خارجی بدست ب
ید.  حد اقل دو سال در سویدن زندگی کن

 
یا ھم   نم و  پس در اینصورت، شوھر، خا

با او مشترک زندگی میکنید،  کسی کا شما 
ید مستحق بھ  با نیز تحت قوانین سویدن 

ادارهٴ حمایت مطالعات  دریافت حمایت ھای 
سویدن، شود. مدت زمان کمتر نیز قبول 

با ھم اطفا ند اکر شما  ل مشترک شده میتوا
 داشتھ باشید
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 .دیبخوان www.csn.se یمورد در صفحھ انترنت نیدر شتریب

 
 یلیتحص کمک
سسھ  کیدر  ایکوموکس  سھ،یشما در ل کھیزمان باشدیشما م ینوع کمک برا کی یلیتحص کمک موٴ

تان  یسالگ 20شما در فصل بھار سن  کھیرا تازمان یلیتحص تیحما نی. شما ادیکنیم لیتحص یمیتعل
 .دیکنیاخذ م د،یشو
 

 یلیتحص یمال کمک
 لیتحص سھیل یپروگرام درس کیشما کھ در  یاست کھ برا ینوع کمک مال کی یلیتحص یمال کمک

اخذ  د،یتان شو یسالگ 20شما در فصل بھار سن  کھیرا تازمان یلیتحص تیحما نیبکند،است. شما ا
 .دیکنیم

 یمواد درس
سسھ تعل کھیاست وقت یو قرض ینوع کمک مال کی یدرس مواد کوموکس،  م،یشما در موٴ

سسھ تعل را شما  نی. ادییاخذ نما دیتوانیپوھنتون، انرا م ای یعال التیتحص ،یمسلک ماتیموٴ
 .دیریگیپول را قرض ھم م ایو  دیخواھیم یشما فقط کمک مال ایکھ ا دیگریم میتصم

 
 لیتحص ھیاول تیحما
او  کھیمدت کوتاه زمان کیاست کھ شاگرد در  ینوع از کمک مال لیتحص ھیاول تیحما

 شتریب فھیامکانات را در رابطھ بھ بدست آوردن وظ کھیبخاطر خواندیرا م سھیدروس ل
کند کھ کدام اشخاص مربوط  یابیرا ارز نیکھ ا باشدیکمون مربوطھ م یکار نیبسازد. ا

ھم  ضھیمورد عر نی. و درھمانجا شما در ھمباشدیم لیتحص ھیاول تیحما یبرا نھییگروپ مع
 . دیکنیم
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نیکھ برای زندگی کردن بھ  اگر شما زما
یتر از سن   سال  ۲۰سویدن آمدید، پائ

بودید، ممکن شما مستحق دریافت حمایت 
 ھای سویدن برای شاگردان کردید.

 
اقامت در سویدن را دارید اگر  •  شما حق 

ند. بیشتر  لدین شما در سویدن کار میکن وا
قامھ و آنچھ ک ا ھ قبل از کار در مورد حق 

قبلی معادل است.  در بخش 
قامھٴ  •  ا لدین تان یک جواز  اینکھ شما و وا

با یک شخص کھ   معتبر بھ اساس پیوند 
باشید.   در سویدن زندگی میکند، داشتھ 

یا در  •  اگر شما در یک خانھٴ وظیفھ دار 
بابجا گردیده  ادارهٴ سویدن  یک نھاد 

 باشید. 
لدین، شما •  یک  بر اساس قانون وا

 سرپرست خاص تعیین شده دارید.
 

بر اساس قوانین اتحادیھٴ اروپا، چھ کسی با یک شھروند 
 سویدن مقایسھ شده میتواند؟

 
تحادیھٴ  شما کسانیکھ شھروندان کشورھای ا

ا و یا ھم کشور  اروپا، حوزهٴ اقتصادی اروپ
با یک شھروند سویدنی  ند ھستید،  سویزرل

نید درصورتیکھ شما یک  مساوی بوده میتوا
یا ھم شخص خود اشتغال در  ناھنده و  پ

باشید.   سویدن 
ینکھ شما بھ حیث کارگران مھاجر   برای ا

یا ھم کارگران خود  اشتغال شمرده شوید، و 
ید بھ مدت زمان کافی و ساعات کافی  با شما 

ید در جریان  با کار کرده باشید. شما 
ادامھ بدھید. لعات نیز کار کردن را   مطا

اینکھ کار شما در جملھ مدت زمان   برای 
ید در سویدن  با کاری تان حساب شود ، شما 

مستقر بوده و یا ھم کار کرده باشید. شما 
ید برای کار نواع دیکر با یا ا تان معاش 

ید بدست  با یا ھم  دستمزد را بدست آورده و 
یآورید.   ب

برای اشخاص خود اشتغال، کمپنی شما  
این  F-taxیک تصدیق نامھٴ  داشتھ باشد و 

یات سویدن ثبت  ل ادارهٴ ما نامھ در  تصدیق 
اینکھ شما در شرکت تان در  شده باشد. 

 حالت فعال کار کرده باشید. 
نده  شما در حال•  ی ا ا در  حاضر مطالعھ ی

ید کھ دروس  ن ید دروس مسلکی را بخوا شا
با سویدن یک ارتباط داشتھ باشد.   مذکوره 

قت بھ اساس مریضی •  و اگر شما برای موٴ
ید کار کنید.  ن  یا حادثھ نمیتوا

اینکھ شما بدون خواھش تان در سویدن • 
ادارهٴ  ید و خود را در  بیکار شده ا

 ید. کاریابی ثبت نموده باش
 

اگر شما خویشاوند یک شخص کھ دارای 
یا  ا  تابعیت اروپا/ حوزهٴ اقتصادی اروپ

یا  ند باشید کھ کھ کارگر مھاجر  سویسزرل
شرکت شخصی در سویدن داشتھ باشد ممکن 

 کھ با یک سویدنی مساوی باشد. 
 
نید   شما بحیث خویشاوند حساب شده متیوا

 اگر شما: 
نم، دوست بچھ/دختر بچھ •  شوھر، خا

 سال  21اطفال تحت سن  • 
 و بعضی اوقات اگر شما 

ید •  اگر شما وابستگی و ضرورت بھ عا
لدین داشتھ باشید.   وا

ید •  اگر شما وابستگی و ضرورت بھ عا
 اوالد تان داشتھ باشید. 

 
اروپایی/ اگر شما تابعیت یکی از کشورھای 

اقتصادی اروپا را دارید درانصورت  حوزهٴ 
با یک شھروند سویدن  ید کھ  ن شما میتوا

اقامت دایمی را داشتھ  مساوی باشید کھ یک 
قانونی در سویدن حد  باشید. اگر شما بطور 

سال زندگی نموده باشید بطور عادی  5اقل 
قامھٴ دایمی را دارید. اگر شما  ا شما حق 

تان تابعیت کدام کشور اروپایی/حوزهٴ  خودی
اقتصادی اروپایی را ندارید اما خویشاوند 

(سویدنی  یکی این قسم کسانی باشید کھ
نباشد)، ممکن کھ مساوی بھ یک شھروند 

قامھ ا  سویدنی شوید در صورتیکھ شما کارت 
ادارهٴ مھاجرت اخذ نموده باشید. یم را از   دا

قامت دایمی را دارید  و نیزی شما حق ارید ا
ید کھ او  اگر شما خویشاوند یک شخصی ھست

تابعیت اروپایی/حوزهٴ اقتصاد اروپایی 
باھم  نباشد) را داشتھ باشد و شما  (سویدنی 

قانونی بدون  5یکجای حداقل  سال بطور 
 قامت زندگی کرده باشید. 

قامت دایمی   در بعضی اوقات شما حق ا
ید. ن برای  را قبل از وقت اخذ نموده میتوا

با ید. csnمعلومات بیشتر   راجعھ نما
 

با یک شھروند سویدنی مقایسھ شده  و شما 
ید اگر  ن  میتوا

اداره مھاجرت بر  •  قامھ را از  جوازه ا
اد این گرفتھ باشید کھ حیثیت باشندهٴ  نی  ب

یم شخص را دارید کھ•  ا  دا در سویدن و ی
در یک کشوی دیگری اروپایی سکونت 

 داشتھ باشد. 
 

 
 قوانین مخصوص

با  مراجعھ  csn برای معلومات بیشتر 
ید.  نما

 معلومات بیشتر 

ید معلومات بیشتر را در مورد  ن شما میتوا
کمک مطالعھ، کمک مالی مطالعھ ، مواد 

لعھ و حمایت اولیھ مطالعھ را در صفحھ  مطا
ید دریافت  www.csn.seانترنتی  ن میتوا

اینکھ  کنید. ید درانجا در مورد  ن شما میتوا
ید کھ حمایت مطالعھ را  ن چگونھ میتوا

ید. اگر شما میخواھید کھ با یکی از  بجوی
با ما  csnکارمندان  ید  ن صحبت کنید، میتوا

 بھ تماس شوید.  000 276-0771در شمارهٴ 
 

 

 . کشور ھای اروپایی این میباشد
بلجیم، بلغاریھ، سایپرس، دنمارک، ایستلند، فنلند، فرانسھ، 

ایرلند، ایتالیھ، کرواسیھ، لیتلند، لیتوانیھ،  یونان،
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  کشوره ھای حوزهٴ اقتصادی

 کشورھای اروپایی و ایسلند، لیختن اشتاین و ناروی


